
D66 Eindejaars-krant 2022

 G e m e e n t e r a a d s f r a c t i e  D 6 6  S i t t a r d - G e l e e n  



Terugblik 2022, Pepijn Pi Van de Venne 
Fractievoorzitter/Raadslid D66 Sittard-Geleen 

Het verkiezingsjaar 2022 zit erop. Met
een nieuw team is D66 aan de slag
gegaan, voortbouwend op de inzet van
Bert Kamphuis. Als nieuw raadslid en
fractievoorzitter van D66 kijk ik met
veel tevredenheid, bewondering en
blijdschap terug op de inzet van ons
D66-team in de eerste maanden van de
raadsperiode 2022-2026.

Als grootste kleine fractie binnen de
Raad van Sittard-Geleen hebben we,
ondanks de oppositierol, al een groot
deel van onze verkiezingsbeloftes
gerealiseerd. Denk aan de Europese vlag,
de Euregionale Raadsconferentie en het
verbeteren van grensoverschrijdend
OV. Maar ook op duurzaamheid hebben
we stappen gezet: subsidie voor groene
schoolpleinen, het verankeren van een
klimaatneutraal-eis inzake mobiliteit en
inzetten op een deelname van Sittard-
Geleen aan het Schone Lucht Akkoord. 

Als ik terugkijk naar het politieke jaar 2022, kijk ik ook terug naar een goede samenwerking.
Hoewel de inzet van D66 altijd kritisch-constructief is, ervaar ik de samenwerking tussen
D66 en het College van B&W als zeer prettig. Ook in de Raad zijn de verhoudingen met de
positieve en constructieve partijen perfect. D66 zoekt graag de verbinding tussen oppositie en
coalitie. Door deze optimale en wederzijdse samenwerking met het College en andere partijen
in de Raad zien we als D66 veel geweldige resultaten voor de inwoners van Sittard-Geleen tot
stand komen.  In deze Eindejaarskrant zullen we nog verder ingaan op deze resultaten.
Sommige voorstellen op initiatief van D66, andere op aanzet van collega-partijen in de Raad,
die op steun van D66 konden rekenen.  

Andere initiatieven zijn bijvoorbeeld: energietoeslag voor studenten, herstructurering van de
Parklaan en voortgang inzake permanente opvang vluchtelingen. Het afgelopen jaar heeft
D66, naast het bereiken van veel fantastische resultaten, zich hard uitgesproken tegen
complot-ideologieën in de Raad. Dit zullen we blijven doen. D66 staat voor een sterke lokale
democratie, gebaseerd op feiten en een wil tot het sluiten van compromissen — in het belang
van Sittard-Geleen.  
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Ellen Vaessen-ten Haaf (Burgerlid) 
Ik kijk heel positief terug op dit eerste jaar. We hebben
elkaar als fractie goed leren kennen. We vullen elkaar
aan waar nodig en ieder heeft zijn eigen kwaliteiten. We
hebben ontzettend veel bereikt, zoals jullie al hebben
kunnen lezen op de sociale media en de site. Ik heb me dit
jaar vooral met het sociaal domein beziggehouden. Hier
ligt mijn hart. Ook is er sprake van een mooie koppeling
met mijn werk. Dit maakt werkbezoekjes voor D66
makkelijk omdat ik een koppeling kan maken met mijn
werk. Hierdoor heb ik inmiddels heel veel nieuwe
contacten voor D66 gelegd en D66 op de kaart gezet.

Het meest trots ben ik toch wel op onze inbreng “Huisvesting statushouders en opvang
vluchtelingen Sittard-Geleen”. We hadden na de zomer al Art. 43 vragen gesteld, wegens de
onmenselijke toestanden in Ter Apel, maar hier kwam een heel onbevredigend antwoord op.
We hebben onze vragen dus in de Ronde geagendeerd. Daar is een prachtig betoog gehouden
en zijn we de discussie met de raad aangegaan. Dit resulteerde in een door de Ronde
voldoende besproken onderwerp waarbij er in Sittard-Geleen nu wordt gezocht naar de
mogelijkheden voor een permanente opvangplek voor vluchtelingen en de raad voortaan
blijvend wordt geïnformeerd over de taakstellingen. 

Ook vind ik het belangrijk dat er naar alle inwoners van onze stad wordt geluisterd en dat we
de belangen van alle inwoners behartigen. Het is dan ook belangrijk om de straat op te gaan
en alle wijken te bezoeken en in gesprek te gaan met onze inwoners. Superfijn om dit met
zoveel mogelijk leden te doen; we doen het samen. We hebben jullie nodig! Een sterk team
voor een sterk D66 binnen Sittard-Geleen voor de komende jaren en de toekomst is zeer
belangrijk. Ik kijk ernaar uit om mij de komende jaren nog meer te ontwikkelen binnen de
fractie van D66 en natuurlijk mooie resultaten te behalen voor onze gemeente Sittard-Geleen.
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Getting Things Done, Together!

Herinrichting Parklaan 
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Klimaatneutraal-eis mobiliteit

Opvang vluchtelingen

Waardering gastgezinnen
Oekraïense vluchtelingen 

Verdeling woonlasten

Tijdens de behandeling van de mobiliteitsaanpak
Sittard-Geleen diende D66 een amendement in om
ervoor te zorgen dat alle mobiliteitsprojecten en -
investeringen klimaatneutraal zijn en/of bijdragen
aan de klimaatdoelstellingen en vermindering van de
CO2 uitstoot. Het D66-amendement werd met een
enorme meerderheid aangenomen. (GOB, CDA,
GroenLinks-PvdA, VVD en PIT dienden mee in).

Op initiatief van het CDA diende D66 een motie mede
in, die gastgezinnen van Oekraïense vluchtelingen
een blijk van waardering geeft.  Onze motie werd
aangenomen en het College van B&W gaat aan de slag
met de uitvoering ervan. Tevens gaat het College de
vorm van deze waardering voor gastgezinnen nader
uitwerken.  

Naar aanleiding van de ingestorte
kademuur van de Geleenbeek en een
brief van omwonenden van de
Parklaan, stelde D66 schriftelijke
vragen over de toekomstige
herinrichting van de Parklaan te
Sittard. Naar aanleiding van onze
vragen wordt het proces verbeterd.
Het risico tot grondverzakking
wordt verkleind, er wordt een
stenen kademuur aangelegd in de
Parklaan, het historisch karakter
van de straat blijft gehandhaafd en
de wens van de bewoners om een
externe adviseur aan te stellen  
 wordt gehonoreerd. 

Toen duidelijk was dat Sittard-Geleen niet aan de
taakstelling van huisvesting Statushouders voldeed,
heeft D66 vragen gesteld. Daarna heeft onze fractie dit
in de Ronde besproken. Uitkomsten zijn dat aan de
taakstelling wordt voldaan en Sittard-Geleen (naar
wens van D66) gaat zoeken naar een permanente
opvangplek voor vluchtelingen in de gemeente.  

Tijdens de behandeling van de Belastingmaatregelen
2023 diende D66 een amendement in om de
woonlasten eerlijker te verdelen naar rato inkomen
en vermogen. Hierbij wilde D66 geen verhoging van
de riool- en afvalstoffenheffing. (GroenLinks-PvdA en
SPA dienden mee in). 



Björn Bonten (Burgerlid) 

Eigenlijk begint deze terugblik vlak vóór 2022 als,
op de valreep, een aantal kandidaten van onze
lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen besluit
zich terug te trekken. Dat heeft tot gevolg gehad
dat we 2022 ingingen met een compleet nieuw
team. En wat voor een team! Het werd al snel
duidelijk dat we stevig op één lijn zaten en dat we
er allemaal met volle overtuiging voor wilden
gaan. Ik kan eerlijk zeggen dat ik nooit eerder
binnen een team heb gewerkt waar zo snel zo
veel verbondenheid en drive ontstond en waar de
samenwerking zo soepel verliep. En dat nu al een
jaar lang. Van nul tot 100 in no time! Die
struikelpas aan het eind van 2021 heeft D66 veel
opgeleverd in 2022. Natuurlijk was de
verkiezingsuitslag nogal een domper, maar we
hebben die handschoen samen al snel weer
opgepakt.

Terugblik 2022, Gaston Graaf
Voorzitter Bestuur D66 Westelijke Mijnstreek
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Als voorzitter van de afdeling ben ik enorm trots op het nieuwe
team van D66 in Gemeenteraad van Sittard-Geleen. Ik zie een
gedreven team dat het sociaal-liberale geluid van D66 goed laat
horen in de Raadzaal. Het is mooi om te zien dat veel voorstellen
van D66 kunnen rekenen op een grote meerderheid. Constructief
in de basis, kritisch waar het moet, dat doet deze fractie
uistekend. Björn, Ellen, Romar en Pepijn een dik en welverdiend
compliment richting jullie vier. Ga zo door met het laten horen
van een progressieve geluid in Sittard-Geleen.

Met het afdelingsbestuur kijk ik ook terug op een goed jaar voor onze vereniging. Nog nooit
waren er zoveel D66-leden binnen de Westelijke Mijnstreek als nu. Daarbij heeft D66 een plek
veroverd in de Raad in Echt-Susteren en was de GR-campagne de meest zichtbare die we ooit
gehad hebben. In 2022 hebben we vele mooie activiteiten georganiseerd. Zo hadden we
gezellige ledenborrels, terugkoppelingen van de fracties en mochten we de factievoorzitter
van D66 in de Tweede Kamer, Jan Paternotte, ontvangen in Sittard-Geleen. Nu de Provinciale
Statenverkiezingen voor de deur staan roep ik onze leden op om weer zo'n grootschalige,
succesvolle en effectieve campagne te voeren. Doe mee! Zeker nu onze afdeling een eigen lid
op een prominente plek op de lijst heeft staan (Leon Vaessen, Nr. 3, Sittard-Geleen).



Inmiddels zijn we allemaal op onze voorlopige plek terecht gekomen. Pepijn als raadslid en
fractievoorzitter, Ellen en ik als burgerleden en Romar als fractiesecretaris. In die rollen
vullen we elkaar aan, ondersteunen we elkaar en dagen we elkaar uit om de progressie in
gang te houden. Vooralsnog hebben we ons als D66 fractie prima kunnen profileren: Niet te
beroerd om water bij de wijn te doen en op zoek te gaan naar medestanders en steun, maar
ook bepaald niet bang om er stevig in te gaan waar nodig.

De nieuwe D66 fractie staat inmiddels bekend als een volwaardige en toegankelijke
gesprekspartner en als een fractie die eenmaal opgepakte problemen niet zomaar laat vallen.
Inmiddels zijn meerdere amendementen en moties met succes en ondersteuning van andere
partijen ingediend en hebben we onze naam onder ideeën van anderen gezet waar dat paste.
Feitelijk zijn we nog maar pas begonnen (het duurde nogal lang voordat de oude coalitie eraan
toe was ook de huidige coalitie te vormen) en we hebben nog veel te doen. 

Zo houden we ons nog steeds bezig met het fiasco rond de Agnetenkapel, waar het college
bereid lijkt zomaar onze monumenten te verkwanselen ten koste van onze historische stad.
Dit speelt al sinds 2021, maar het laatste woord is er nog niet over gezegd. (Nu dus al een
plekje gereserveerd voor de kapel in de terugblik op 2023!)

We hebben menig werkbezoek mogen afleggen in verschillende delen van onze gemeente. Ik
denk bijvoorbeeld aan Brightlands en Geleen-Zuid. We hebben overleg gehad met inwoners
van allerlei pluimage. Sommigen hebben we al kunnen helpen, anderen nog (!) niet. We
nemen onze verkiezingsbeloften over participatie zeer serieus. Dat geldt trouwens ook voor
onze constante focus op dualisme, Euregionale ontwikkeling en groene duurzaamheid. 

In de laatste raadsvergadering hebben wij een amendement gepresenteerd (samen met
GroenLinks-PvdA en SPA) dat het helaas niet gehaald heeft. De meerderheid van de overige
raadsleden bleek niet bereid om de lasten eerlijker over onze inwoners te verdelen, al kostte
het de gemeente niets. Het zij zo. We verzinnen wel een andere manier en we blijven ons
inzetten voor iedereen, zonder iemand te laten vallen. In alle redelijkheid en zoveel mogelijk
samen met de andere partijen, maar altijd vol vuur en te zwaard waar het moet!
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Europa begint lokaal, zeker voor een

grensgemeente als Sittard-Geleen.
— Pepijn Pi, Fractievoorzitter/Raadslid D66

''
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Europa en Euregio 
Europese vlag 

Euregionale Raadsconferentie 

Spartacus OV-plan 

Motie Euregionale mobiliteit  

Op Europadag heeft D66 een open brief
geschreven aan het College om dagelijks de
Europese vlag te laten wapperen bij de stadhuizen
in Sittard en Geleen. Dit om Europa en onze
Euregionale samenwerkingsverbanden actief uit
te stralen. Voor Sittard-Geleen erg belangrijk. D66
is blij dat Burgemeester Hans Verheijen de oproep  
steunt en de EU-vlag er nu permanent hangt. 

Om op politiek vlak nog beter de samenwerking
in de Euregio te kunnen benutten heeft de D66-
motie inzake Euregionale Raadsconferentie een
brede raadsmeerderheid behaald. 1x in de 4 jaar
komt er nu een conferentie met onze
internationale buren en de Gemeenteraden van
Sittard-Geleen (NL), Dilsen-Stokkum (BE) en
Selfkant (DE).  (GOB, CDA, GroenLinks-PvdA en
VVD dienden mee in).

Sittard-Geleen heeft behoefte aan goede
grensoverschrijdende  mobiliteit. Onze motie om
te lobbyen voor betere internationale mobiliteit
(in het OV en/of via Flixbus) had een grote
meerderheid in de Raad. Ook de bestaande
Euregionale OV-verbindingen (o.a. de SB3-lijn en
de Arriva deelfietsen) worden nu actief
gepromoot door de gemeente Sittard-Geleen.
(GOB, CDA, GroenLinks-PvdA,  VVD en PIT dienden
mee in).

via schriftelijke vragen heeft D66 het
College gevraagd  zich in te zetten om de
Belgische trambuslijn Hasselt-Genk-
Maasmechelen door te trekken naar
Sittard-Geleen. Het College maakt hier  nu
werk van bij de Vlaamse overheid en de
Provincie Limburg (NL).  
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Raads- en Rondevergaderingen
Via onderstaande links kunt u enkele interessante  debatten van 2022 uit
de Raad en Ronde terugkijken en de inbreng van D66 daarbij zien. Meer
content valt te bekijken op het Youtube kanaal van D66 Sittard-Geleen.

Pepijn: Raadsakkoord (Legendarische 10 Tegelspreuken Toespraak)

https://www.youtube.com/watch?v=tagrD08_4A8&t=2s

Pepijn: Toekomst ESCS-terrein/de Schwienswei

https://www.youtube.com/watch?v=G_0c1Y5xal4&t=200s

Björn: Belastingmaatregelen 2023 

https://www.youtube.com/watch?v=PyNuwcBP8bU&t=116s

Ellen: Startdocument Het Groene Net (HGN)

https://www.youtube.com/watch?v=qM_UB-EaPQE&t=5s

Pepijn: Mobiliteitsaanpak Sittard-Geleen

https://www.youtube.com/watch?v=wd0K30qG5n8&t=19s

Pepijn: Algemene Beschouwingen en Begroting 2023 

https://www.youtube.com/watch?v=T9PTKow28d8&t=2s

Pepijn: Vernieuwbouw Glanerbrook

https://www.youtube.com/watch?v=ldcRY_cw4dk&t=324s

Pepijn en Ellen: Taakstelling Statushouders en Opvang
Vluchtelingen 

https://www.youtube.com/watch?v=LjCwSj9QqiM
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Pepijn en Björn: Belastingmaatregelen 2023 en Amendement  

Pepijn: Zitterd Revisited

https://www.youtube.com/watch?v=788j_E_Lc-E

https://www.youtube.com/watch?v=mNZXgHipeME

https://www.youtube.com/watch?v=tagrD08_4A8&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=G_0c1Y5xal4&t=200s
https://www.youtube.com/watch?v=PyNuwcBP8bU&t=116s
https://www.youtube.com/watch?v=qM_UB-EaPQE&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=wd0K30qG5n8&t=19s
https://www.youtube.com/watch?v=T9PTKow28d8&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=ldcRY_cw4dk&t=324s
https://www.youtube.com/watch?v=LjCwSj9QqiM
https://www.youtube.com/watch?v=788j_E_Lc-E
https://www.youtube.com/watch?v=mNZXgHipeME


Terugblik 2022, Bert Kamphuis
Voormalig Wethouder en oud-Fractievoorzitter/Raadslid D66 

Zoals bekend, heb ik in maart 2022 afscheid genomen
van de actieve politiek. Na twaalf jaar raadslidmaatschap
en een periode van vier jaar als wethouder namens D66
vond ik het de hoogste tijd om ruimte te maken voor een
nieuwe generatie politici. Ik had er alle vertrouwen in dat
die nieuwe generatie, onder leiding van onze jonge
lijsttrekker Pepijn, snel haar draai zou kunnen vinden in
de turbulente politieke arena in Sittard-Geleen. 

Maar nadat ik mijn vertrek had aangekondigd, brak plotseling een spannende tijd aan.
Tijdens de campagne bleek dat de interne verhoudingen in de top van de kandidatenlijst op
scherp stonden. Een aantal kandidaten met ervaring als raads- of burgerlid trok zich vlak
voor de verkiezingen terug van de lijst. Dat betekende dat de nieuwe ploeg geen gebruik meer
kon maken van hun dossierkennis en expertise. En waarschijnlijk heeft dit ook geleid tot het
verlies van één zetel bij de verkiezingen, waardoor Pepijn — geheel onverwacht — als
eenmansfractie aan de bak moest.

Als ik echter terugkijk op de periode van maart tot en met december, constateer ik met veel
genoegen dat de nieuwe vertegenwoordigers van D66 in de fractie al heel snel hun draai
hebben gevonden. Björn en Ellen doen het uitstekend in de rondes (waar de besluitvorming
wordt voorbereid) en Pepijn weet keer op keer de aandacht op D66 te vestigen in de
gemeenteraad maar ook op de radio, in de sociale media en in Dagblad de Limburger. Nooit
eerder is D66 zo zichtbaar geweest! Echt super!

Het mooiste compliment dat de nieuwe fractie kan krijgen, is het respect dat ze in die korte
tijd hebben opgebouwd bij andere partijen in de gemeenteraad. Zowel de coalitie- als
oppositiepartijen spreken vol lof over de positief-kritische inbreng van de D66-
vertegenwoordigers. De inhoud staat daarbij altijd voorop en de fractie zoekt steeds naar een
breder draagvlak voor D66-moties en amendementen. Het is dan ook goed om te zien dat al
zoveel voorstellen van D66 zijn aangenomen in de gemeenteraad. D66 bereikt daarmee veel
meer dan oppositiepartijen die op de man spelen en vooral overal tegen zijn.

Al met al kijk ik met heel veel trots naar onze nieuwe fractie, die al binnen enkele maanden
na het aantreden een heel goede indruk heeft gemaakt. Ik ben ervan overtuigd dat zij deze
lijn de komende jaren zullen doortrekken om het succes bij de verkiezingen van 2026 te
verzilveren. Op naar meer zetels in de raad voor D66!!

Complimenten voor de

nieuwe fractie!
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De deur staat open voor alle

progressieve krachten, ook uit andere

partijfamilies.
— Sophie in 't Veld, lid Europees Parlement (D66) 

''
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Progressieve samenwerking (D66, GL, PvdA)
Maastricht Aachen Airport (MAA) 

Raadsakkoord 

Groene Schoolpleinen 

Energietoeslag Studenten 

Vuurwerkverbod 
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Lokaal Energiebedrijf

Op initiatief van GroenLinks-PvdA dienden we een motie in om geen gemeenschapsgeld van
Sittard-Geleen te steken in het omgevingsfonds MAA. D66 ziet dat geld liever gaan naar het
OV waar inwoners van Sittard-Geleen dagelijks gebruik van maken. De motie kreeg brede
steun en werd door 10 van de 11 partijen aangenomen.  

D66 en GroenLinks-PvdA waren erg
ontevreden over het zogenaamde
''Raadsakkoord'' waarbij GOB en CDA voor
en namens andere partijen opschreven wat
''goed'' was, zonder dit te accorderen. Samen
met een meerderheid van  de partijen
hebben we het ''Raadsakkoord'' verworpen.  

D66 en GroenLinks-PvdA stelden
schriftelijke vragen inzake de provinciale
subsidieregeling 'Groene Schoolpleinen'.
Naar aanleiding van onze vragen gaat
Sittard-Geleen nu NPO-middelen uitrekken
om extra subsidie te verstrekken en scholen
zo nog meer te vergroenen.  Ook zijn er
andere regelingen die aansluiting vinden. 

Als progressieve partijen dienden we tijdens
de begrotingsbehandeling een motie in die
voor een algeheel vuurwerkverbod pleitte
en voor de traditie een duurzaam alternatief
van gemeentelijke lichtjesshows aanbood.
Helaas werd de motie verworpen.  

Samen met GroenLinks-PvdA kwam D66 in
actie voor energietoeslag voor studenten in
Sittard-Geleen. Wethouder Judith Bühler
heeft aangekondigd dat studenten
aanspraak kunnen doen hierop. Daarna zijn
D66 en GroenLinks-PvdA ook nog eens
gekomen met een 'toeslag-check' om
studenten te helpen bij de aanvraag.  

De motie van GroenLinks-PvdA samen
met D66, GOB en CDA inzake een
lokaal en duurzaam energiebedrijf
(zonder winstoogmerk) werd
ruimschoots in de Gemeenteraad
aangenomen.  
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Werkbezoek, Lonza 

Gastles, Graaf Huyn 

Maas Cleanup, Schwienswei

Werkbezoek, Chemelot Campus

Werkbezoek, Vidar

Koningsdag



Media — interviews en nieuwsberichten 
Via onderstaande links kunt u enkele nieuwsberichten en interviews van D66 uit 2022
teruglezen/terugluisteren. Meer berichten en content zijn te bekijken op de website van
D66 Sittard-Geleen en/of De Limburger, Sittard-Geleen-Nieuws, 1Limburg en BieOs.

Forum op Maandag (BieOs) —
Klooster St. Agnetenberg

https://www.youtube.com/watch?v=BG2-
Xckx0Sw&list=PLbkGc-
ACVeG2Ez8E9f4qQgXxih63XySOH&index=2

Forum op Vrijdag (BieOs) —
Raadsakkoord

https://www.youtube.com/watch?
v=zAxro0lCYEY&list=PLbkGc-
ACVeG2Ez8E9f4qQgXxih63XySOH&index=5

"Plan D66: Europese vlag op alle
openbare gebouwen in Sittard-
Geleen"

https://www.limburger.nl/cnt/dmf20220512_
95128927

"Sittard-Geleen haalt Oekraïense
vlaggen neer ten faveure van
Europese: ‘Meeleven met álle
vluchtelingen’ "

https://www.limburger.nl/cnt/dmf20220713_
92881367

"Politiek ‘grensplatform’ in de maak
voor raadsleden Sittard-Geleen,
Dilsen-Stokkem (B.) en Selfkant (D.)"

https://www.limburger.nl/cnt/dmf20221111_9
5224312

EuregioTour (BieOs) — Spartacus OV-
plan

https://www.youtube.com/watch?
v=slYkJoAqyqs&list=PLbkGc-
ACVeG2Ez8E9f4qQgXxih63XySOH&index=4

Forum op Maandag (BieOs) — Huis
aan de Markt, Sittard

https://www.youtube.com/watch?
v=KPjL4Io4zWg&list=PLbkGc-
ACVeG2Ez8E9f4qQgXxih63XySOH&index=6

"Gemeente waarschuwde voor
instortingsgevaar kademuur
Geleenbeek Sittard"

https://www.limburger.nl/cnt/dmf20220627_
93921998

"Studenten in Sittard-Geleen komen
nu ook in aanmerking voor de
eenmalige energietoeslag"

https://www.limburger.nl/cnt/dmf20220928_
95852562

Raadsfractie D66 informeert naar
stand van zaken rond Schone Lucht
Akkoord

https://sittard-
geleen.nieuws.nl/nieuws/20220913/raadsfract
ie-d66-informeert-naar-stand-van-zaken-rond-
schone-lucht-akkoord/

Brede steun voor motie raadsfractie
D66 over Euregionale mobiliteit

https://sittard-
geleen.nieuws.nl/nieuws/20221116/brede-
steun-voor-motie-raadsfractie-d66-over-
euregionale-mobiliteit/
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https://www.limburger.nl/cnt/dmf20221111_95224312
https://www.youtube.com/watch?v=slYkJoAqyqs&list=PLbkGc-ACVeG2Ez8E9f4qQgXxih63XySOH&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=KPjL4Io4zWg&list=PLbkGc-ACVeG2Ez8E9f4qQgXxih63XySOH&index=6
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20220627_93921998
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20220928_95852562
https://sittard-geleen.nieuws.nl/nieuws/20220913/raadsfractie-d66-informeert-naar-stand-van-zaken-rond-schone-lucht-akkoord/
https://sittard-geleen.nieuws.nl/nieuws/20221116/brede-steun-voor-motie-raadsfractie-d66-over-euregionale-mobiliteit/


Limburg wordt sterker van goede 

 verbindingen met de omliggende

Euregio.
— Leon Vaessen,  Kandidaat-Statenlid Nr. 3 

''
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Terugblik 2022, Leon Vaessen 
Statenlid D66, Provincie Limburg (Sittard-Geleen)

Station Sittard krijgt eind 2023 in de randen van de dag een rechtstreekse verbinding met
Aachen Hbf en heeft sinds kort in de weekenden een nachtverbinding tussen Maastricht en
Schiphol. 

De provincie blijft nauw betrokken bij de ontwikkelingen rond VDL Nedcar, D66 heeft wel
zorgen, maar aan de andere kant krijgen we de verzekering dat VDL zelf activiteiten gaat
ontwikkelen ter plekke (zoals het bouwen van batterijen) en dat men nog met verschillende
partners in gesprek is over het bouwen van auto’s. Voor de infrastructurele werken waarvoor al
een Provinciaal Inpassingsplan is opgesteld kan wat D66 betreft het licht pas op groen als er
meer duidelijkheid is over (een) opvolger(s) voor BMW na 2024.
 
D66 vindt dat de gemeenteraad van Sittard-Geleen had moeten doorzetten in het dossier
Windpark Holtum Noord. Ook inzet van provinciale ruimtelijke instrumenten (zoals eerder in
Venlo) moet tot de mogelijkheden behoren om de afspraken uit de Regionale Energiestrategie
Zuid-Limburg nog enigszins waar te kunnen maken.

 
 
 
 

Na een roerige tijd in de provinciale politiek is er in
juli 2021 een nieuw college van GS gekomen met o.a.
D66-gedeputeerde Maarten van Gaans uit
Guttecoven en in december ging de nieuwe
Gouverneur Emile Roemer aan de slag. Er kan weer
met frisse moed door worden gewerkt aan de
Limburgse opgaven. En dat zijn er genoeg. O.a. op het
gebied van klimaat en energie, mobiliteit, OV,
regionale economie en arbeidsmarkt. 

Specifiek voor Geleen is deze periode besloten dat de
provincie de (financiële) betrokkenheid bij de
Chemelot Campus voortzet. Tevens werkt de
provincie samen met de omliggende gemeenten aan
de gebiedsvisie Chemelot waarin veiligheid en
circulariteit een grote rol spelen. Ook het omgaan
met het resterende erfgoed van de Staatsmijn
Maurits speelt daarin een rol.
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Verkiezingen 15 maart 2023

Limburg kiest op 15 maart 2023 nieuwe leden voor Provinciale Staten. D66 heeft mooie
kandidatenlijsten in twee kieskringen. Sittard-Geleen valt in de kieskring Zuid (Maastricht). De
eerste tien kandidaten zijn op beide lijsten dezelfde. Lijsttrekker is huidig fractievoorzitter
Marlou Jenneskens, en je vindt mij op plek nummer 3.

In de aanloop naar de verkiezingen gaan we in de hele provincie campagne voeren, uiteraard
ook in de Westelijke Mijnstreek/Sittard-Geleen. Daarbij kunnen we natuurlijk alle hulp
gebruiken. We zullen alle leden dan ook gaan benaderen om mee te doen aan de campagne, of
het nu gaat om flyeracties, "in gesprek met..", of interessante werkbezoeken samen met de
fractie van Sittard-Geleen. Het draagt allemaal bij aan de zichtbaarheid van D66 in Limburg!

Er zijn nog genoeg zaken die om een stevig D66 geluid in de Provincie vragen. Het verbeteren
van ons (grensoverschrijdend) openbaar vervoer, uitvoering van de snelfietsverbinding Sittard-
Geleen - Maastricht en om echte uitvoering van de afspraken uit de Regionale Energie Strategie
om ook Sittard-Geleen te voorzien van duurzaam opgewekte energie. Ook de verduurzaming
van de industrial site van Chemelot, de doorontwikkeling van onderwijs en onderzoek op de
Chemelot Campus, evenals de toekomst van VDL Nedcar zijn grote onderwerpen binnen
Sittard-Geleen waarbij de provincie een grote rol speelt.

 Op 15 maart 2023 zijn er ook verkiezingen voor het Waterschap Limburg, uit onze afdeling
neemt Jan-Willem Westra uit Geleen deel op de lijst van Water Natuurlijk, op nummer 47.
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Als fractiesecretaris is het natuurlijk mijn hoofdtaak om, zoals de naam al suggereert, wat meer
administratieve taken uit te voeren voor de fractie zoals het voorbereiden en afhandelen van
onze wekelijkse fractievergaderingen. Maar daarnaast heb ik ook altijd geprobeerd inhoudelijk
te ondersteunen. We hebben al veel dingen kunnen bereiken, zoals: de energietoeslag voor
studenten, onze inzet voor het behoud van de kloosterkapel St.  Agnetenberg, en meer aandacht
voor de Euregio. Dit laatste werd nog symbolisch benadrukt door het hijsen van de Europese
vlag bij beide stadhuizen.

De grootste en meest interessante dossiers voor mij persoonlijk waren dit jaar de Schwienswei
en Glanerbrook. Zo was ik bij het eerste dossier enorm onder de indruk van de betrokkenheid
van inwoners en het alternatief plan voor de verdere ontwikkeling van het ESCS-terrein dat zij
hebben samengesteld. Bij het tweede liepen de processen wat minder soepel, met onduidelijke
communicatie, enorme budgetoverschrijdingen en een overhaast proces van besluitvorming
waardoor uiteindelijk de gehele oppositie zich genoodzaakt voelde om de Raadszaal te verlaten
tijdens het debat. Beide dossiers zullen natuurlijk nog worden vervolgd in het komende jaar.

Kortom, het was een enerverend eerste jaar. Ik kijk er dan ook ontzettend naar uit om me in
2023 weer in te mogen zetten voor dit top-team en Sittard-Geleen. 

Romar van Hegelsom (Fractiesecretaris) 

Het is ons gelukt: binnen no time hebben we met de fractie en
steunfractie van D66 Sittard-Geleen een nieuw, hecht en
gedreven team kunnen neerzetten en wat ben ik blij dat ik daar
onderdeel van mag uitmaken. Ik ben zeer onder de indruk van
hoe mijn collega’s in de fractie zich ervoor hebben ingezet om in
zeer korte tijd een goede naam op te bouwen voor het nieuwe
team, hoe kwalitatief sterk hun inbreng is in de Rondes en de
Raad, en hoe zichtbaar de partij is in de gemeente. Ik ben dan ook
heel blij dat ik hen als fractiesecretaris mag ondersteunen in deze
uitdagingen. 
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Schriftelijke vragen
Huis aan de Markt 

Klooster St. Agnetenberg 

Schone Lucht Akkoord (SLA) 

Uitstoot Stikstof en Ammoniak 

21 | 

D66 stelde schriftelijke vragen aan het
College over het debacle rondom Huis aan de
Markt. D66 wil een historische gevel passend
bij het stadskarakter, een beter proces en
openbaarmaking van de inwonersenquête.
Helaas is het College niet bereid deze
transparantie te geven, zijn de kosten voor de
enquête €13,5K, weet men niet of de
inwonersresultaten gebruikt worden en is de
toekomst van het V&D-pand onzeker.  Ook stelde onze fractie vervolgvragen inzake

de rijksmonumentale kloosterkapel St.
Agnetenberg.  Hierbij vroeg D66 expliciet
aandacht om naar het advies van de ARK te
luisteren (zij gaven een negatief 
advies t.a.v. een woonfunctie), correcte
informatievoorziening richting de Raad en
het weren van een woonfunctie in de
historische kapel. D66 wil niet dat wéér een
monument verloren gaat in de binnenstad
van Sittard. D66 ziet liever een openbare en
maatschappelijke functie voor de kapel. D66
blijft zich inzetten voor cultuurbehoud,
ondanks de onbevredigende antwoorden
vanuit het College van B&W. 

De D66-fractie heeft tweemaal schriftelijke
vragen gesteld aan het College van B&W
inzake de deelname van Sittard-Geleen aan
het Schone Lucht Akkoord (SLA). Dit om
zodoende de luchtkwaliteit in Sittard-Geleen
te verbeteren, gezondheidswinst te behalen
en aanspraak te kunnen doen op de  SpUk-
subsidie. D66 hoopt dat het College ervoor
kiest om Sittard-Geleen te laten aansluiten bij
het SLA.

Naar aanleiding van de publicatie top-100
lijsten uitstoot stikstof en ammoniak stelde
D66 vragen inzake de uitstoot bij Chemelot.
Hierbij heeft D66 aandacht gevraagd voor
veruurzaming en versterking van de natuur. 



De beste wensen en een gelukkig nieuwjaar!
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@D66046

@d66sittardgeleen

@d66sittardgeleen

@d66sittardgeleen

www.d66.nl/sittard-geleen

raadslid.pivandevenne@sittard-geleen.nl

burgerlid.vaessen-tenhaaf@sittard-geleen.nl

burgerlid.bonten@sittard-geleen.nl

fractiesecretaris@d66sittard-geleen.nl

voorzitter@d66westelijkemijnstreek.nl

lap.vaessen@prvlimburg.nl


